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                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 

 

 

 كيف علمني ولكن سمكة تعطيني ال

السمكة اصطاد  
 مثل صيني

 

كتبت هذا المثل من اجل ارشادكم حول طريقة تعلم الماكس انطالقا من تجربتي حيث 

كنت في الماضي ابحث عن الدروس ثم اقوم بتطبيقها بحذافرها بدون ان افهم االوامر 

والخصائص االساسية فوجدت نفسي في االخير لم اتعلم شيء لذلك ال انصح االخوة 

 المبتدئين بهذه الطريقة فهي ضارة بل عليك ان تتعمق في الدرس وتفهم جميع جوانبه

. وتجريبها على اشكال اخرى وليس حفظه وتطبيقه ثم نسيانه  

  

 

 

 

 

 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 تصميم بناية عن طريق النمدجة السريعة

ىْثذأ ػيٚ تشمح اهلل  

 مَا فٜ اىص٘سج.Length/Width: 90, Height: 300تاإلػذاداخ اىراىٞح box   اّشأ ٍنؼة

Length/Widthٗ ذَثو اىط٘ه ٗاىؼشض  Height ذَثو االسذفاع 

 

 convert to ػِ طشٝق قائَح editable polyاظغط تَِٞٞ اىفاسج ػيٚ اىَنؼة ٗد٘ىٔ إىٚ 

 مَا )فٜ ى٘دح اىَفاذٞخ تاعرَشاس ػْذ اىرؼِٞٞ    ctrl ال ذْغٚ اىعغط ػيٚ (اىؼَ٘دٝح  اُٟ اخرش اىذ٘اف

  2.5 ٗاىَشج اىثاّٞح تقَٞح 7.5 اىَشج األٗىٚ تقَٞح ٍشذِٞ chamferفٜ اىص٘سج ٗطثق ػيٌٖٞ ػَيٞح 
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 5 تقَٞح extrudeاالُ قٌ ترؼِٞٞ اىغطخ اىؼي٘ٛ ىيَنؼة ٗطثق ػيٞٔ 

 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 

مَا فٜ اىص٘سج ثٌ طثق ػيٌٖٞ ػَيٞح  chamferٗ extrude   اُٟ اخرش اىغط٘ح اىْاذجح ػِ

extrude  5 تقَٞح 

 

 مَا فٜ اىص٘سج  bevelقٌ تاخرٞاس اىغطخ اىؼي٘ٛ اىزٛ فٜ اى٘عط فقط ٗطثق ػيٞٔ ػَيٞح 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 

 

اُٟ اّرْٖٞا ٍِ اىَثْٚ ٗعْثذأ فٜ اىرفاصٞو اىخاسجٞح ماىْ٘افز ٗاألت٘اب إلظافح اى٘اقؼٞح ػيٚ اىرصٌَٞ 

سمض جٞذا فٜ ٕزٓ اىَشديح فٖٜ صؼثح ّ٘ػا ٍا ىنِ تإذثاع اىَشادو ترغيغو ىِ ذجذ أٛ ٍشنو 

 اخرش األعطخ األستغ اىنثٞشج ىيَثْٚ ٗاىرٜ ذظٖش فٜ اىص٘سج ثٌ اظغط ػيٚ



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

Slice plane خاصٞح جَٞيح عرؼشف إَٞرٖا فَٞا تؼذ ٜٕٗ  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

عٞظٖش ىْا اىَشتغ األصفش اىزٛ َٝثو ٍغر٘ٙ اىقطغ  

  move ٗقٌ تشفغ ٕزا اىَشتغ إىٚ أػيٚ اىَثْٚ ػِ طشٝق Frontغٞش اىْافزج ٗارٕة إىٚ 

 ) ذَاٍا  slice plane اّظش فٜ اىص٘سج اىغاتقح ٕ٘ ٍ٘ج٘د ذذد ( sliceاُٟ اظغط ػيٚ 

. عٞقً٘ ٕزا األٍش تإدذاز قطغ ىألعطخ اىرٜ قَْا ترؼْٖٞٞا

 ٍجذدا إلدذاز قطغ ،مشس ٕزٓ اىؼَيٞح إىٚ غاٝح slice قٌ تإّضاه اىَشتغ إىٚ األعفو قيٞال ثٌ اظغط ػيٚ 

اى٘ص٘ه إىٚ أعفو اىثْاٝح  اّظش اىص٘سج اىر٘ظٞذٞح ٕٜٗ ٍِ اىٞغاس اىٚ اىَِٞٞ  



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 

 

 ثٌ مشس ّفظ اىؼَيٞح اىغاتقح ػَ٘دٝا  ROTATE ػِ طشٝق ° 90تؼذ االّرٖاء قٌ ترذٗٝش اىَشتغ االصفش 

 LEFTمَا فٜ اىص٘سج ٗال ذْغٚ اىجٖح االخشٙ فٜ ّافذج 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 

 

 

 

 

 

 ٗاذشك االخشٙ مَا ٕٜ ٗرىل الظافح تؼط اىجَاىٞح ىيَثْٚ  االُ قٌ تاصاىح اىرؼِٞٞ ػيٚ تؼط األعطخ

  ctrlٗذقشٝثٔ ىي٘اقغ ال ذْغٚ اىعغط ػيٚ 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 

 

اىؼَيٞح ٍرؼثح ّ٘ػا ٍا ىنِ ال ػيْٞا فقذ اقرشتْا ٍِ اىْٖاٝح  

  by polygon ٗاخرش 1.5 تقَٞح  insetاُٟ طثق أٍش 

  )قَٞح عاىثح ىيذص٘ه ػيٚ اىشنو إىٚ اىذاخو ٗىٞظ إىٚ اىخاسج ( 1.5- تقَٞح  extrudeثٌ طثق أٍش 

  local normalٗال ّْغٚ اخرٞاس 

عرذصو ػيٚ شنو ماألذٜ 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

  ٗ  inset  اىراىٞح  ثٌ طثق ػيٌٖٞ ّفظ اىؼَيٞح اىغاتقح أٛ  قٌ ترؼِٞٞ األعطخ اىرٜ ذظٖش فٜ اىص٘سج

Extrude  ٗتْفظ اىقٌٞ اىغاتقح ىنِ فٜ ٕزٓ اىَشج اخرش  group   فٜ ّافزجInset 

 

  

. أظِ أّ عٖو ال ٝذراج إىٚ ششح boxَٝنْل إظافح ٍذخو اىَثْٚ أُ أسدخ ػِ طشٝق 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        النمذجة السريعة  ابراهيم خليل. من اعداد بسلسلة دروس الماكس

ىيذص٘ه ػيٚ ّرٞجح أفعو ػْذ  sunlightإىٚ ْٕا ّنُ٘ قذ أمَيْا ٕزا اىذسط َٝنْل إظافح إظاءج 

تاىْغثح ىالمغاء َٝنْل ذطثٞق خاٍح االعَْد ػيٚ اىَثْٚ اٍا اىضجاج فقٌ ترؼِٞٞ االعطخ اىغاتقح .اىشّذس

. قٌ تفصيٌٖ ػِ اىَثْٚ ثٌ طثق ػيٌٖٞ خاٍح ػامغح 

تؼذ ذطثٞق اىذسط ٗفَٖٔ داٗه إّشاء أشناه أخشٙ ٍِ خٞاىل ٗىٞظ إجثاسٛ أُ ذنُ٘  : مالحظة هامة

ٍثو اىغاتقح َٝنْل إظافح ذفاصٞو ٍِ ػْذك عريقٚ صؼ٘تاخ فٜ اىثذاٝح ىنِ ػْذ ٍذاٗىرل ىذيٖا 

ٗذجاٗصٕا عررؼيٌ تغشػح ٗذنرشف أشٞاء أخشٙ  ٗاىذسط اىغاتق  ال َٝثو  اال اىطشٝقح ٗاىَْٖجٞح ىيؼَو 

. فٖ٘ ىٞظ ذَشِٝ ىيذفظ تو ىيفٌٖ 

ٍثاه ػيٚ رىل اّظش إىٚ ٕزٓ اىرصاٌٍٞ فٖٜ ٍْجضج تْفظ اىطشٝقح ٗتْفظ اىَشادو اىغاتقح تاىعثط ىنِ 

اىشنو ٍخريف اّظش اىْرٞجح  

  

 

 

 

 باقي الدروس مستقبال سأضع شاء اهلل إن

أرجو منكم دعوة صادقة  

. استودعكم اهلل 


